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 Dnes po večerní mši svaté zveme na adoraci s chválami do baziliky.  

 V pondělí je slavnost sv. Petra a Pavla. Mše svaté budou slouženy v 8.00 a v 18.00 hodin 
v bazilice. 

 Ve čtvrtek 2. července po ranní mši svaté bude prováděn úklid baziliky. Prosíme o pomoc při 
úklidu. 

 V průběhu hlavních prázdnin nebudou páteční adorace. 

 V pátek je první pátek v měsíci. Mše svaté budou slouženy v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice. 
Příležitost ke svátosti smíření od 7.30 a od 17.30 hodin.  

 V sobotu je první sobota v měsíci. Mše svaté budou slouženy v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice. 
V 17.00 hodin zveme na růženec a pobožnost. Příležitost ke svátosti smíření od 17.00 hodin.    

 Příští neděli proběhne sbírka na potřeby farnosti. 

 Minulou neděli proběhla sbírka na dostavbu Diecézního centra mládeže. Ve Frýdku byla 
vybrána částka 13.957,-Kč, v Lískovci 1.402,-Kč a ve Starém Městě 1.192,-Kč. Všem dárcům 
upřímné Pán Bůh zaplať.  

 V průběhu hlavních prázdnin nebudou v pracovní dny slouženy mše svaté v Lískovci a ve 
Starém Městě. 

 Stále jsou volná místa na příměstský tábor, který proběhne na staré faře v termínu 13.-17. 
července. Cena tábora je 700,-Kč a přihlašování (s možností zvolit i vybrané dny) probíhá do 3. 
července.  

 Pobytový farní tábor s názvem Mise Novus, určený dětem ve věku 6-16 let, proběhne od 23. 
do 29. srpna nedaleko Újezdu na Valašsku. Cena tábora činí 1500,-Kč. Přihlašování probíhá do 
10. července. Přihlašování i platba je u obou táborů možná pouze elektronicky. Více informací 
naleznete na plakátcích vzadu na nástěnce nebo na webových stránkách farnosti.   

 Spolek VOX ORGANUM ve spolupráci s farností Frýdek a městem Frýdek-Místek, srdečně zvou 
na 3. ročník prázdninových koncertů Půlhodina s varhanami. Letos budou probíhat každou 
prázdninovou neděli v 16.00 hodin v bazilice. Další informace na webu voxorganum.cz nebo 
na facebookových stránkách spolku. 

 Vzadu v kostele jsou dopisy z TV NOE.  Prosíme farníky, kterým nebyly dopisy doručeny, aby si 
je vyzvedli.   

 Přejeme farníkům příjemné prožití dovolených a dětem hezké prázdniny. 
 


